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Bestellen van pneumokokkenvaccins Pneumovax 23®
Geachte collega, geachte heer, geachte mevrouw,
Mogelijk had u via de pers al vernomen dat minister Beke een tijd geleden
aangekondigd had dat hij pneumokokkenvaccins ter beschikking wilde stellen
voor vaccinatie van de bewoners van de woonzorgcentra. De opdracht is
toegewezen en vanaf nu kan een beperkt aantal vaccins besteld worden via
Vaccinnet.
Omdat er weinig vaccins ter beschikking zijn voor België in de rest van dit jaar,
kan in eerste instantie enkel besteld worden voor een kwart van de mogelijke
doelgroep, bv. voor het kwart jongste bewoners of diegenen waarvoor het voor
u het belangrijkst lijkt om ze nu al te vaccineren. Dit kan bv. bepaald worden in
overleg tussen de CRA en de betrokken huisartsen van de bewoners.
De firma garandeert ons dat er begin 2021 extra vaccins ter beschikking zullen
komen, genoeg voor alle bewoners. Dan zult u de vaccins voor de overige
geïnteresseerden kunnen bestellen. We zullen de informatie hierover ook op de
homepage van Vaccinnet plaatsen: https://www.vaccinnet.be. Op dat moment
zullen er ook extra vaccins ter beschikking zijn via de apotheken voor vaccinatie
buiten de WZC.

Registratie van vaccinaties
We willen vragen om de toegediende vaccinaties in Vaccinnet te registreren,
evenals de griepvaccinaties. Dit kan door de personen individueel op te zoeken in
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Vaccinnet of via een .csv bestand dat u vanuit het Excelbestand “bewonerslijst” kunt aanmaken. Het
startbestand hiervoor wordt met dit mailbericht meegestuurd. Dan vult u best enkel de
rijksregisternummers (zonder spaties, streepjes of puntjes) in de eerste kolom in, laat de andere
kolommen blanco, slaat het bestand als .csv op uw computer op en opent u het niet meer met Excel. Dit
bestand kunt u opzoeken voor “groepsregistratie”. Hierbij wordt dan de lijst getoond van de personen die
in Vaccinnet gevonden worden. U kunt er een selectie van maken van personen die op dezelfde dag met
eenzelfde vaccin gevaccineerd werden en die gegevens in één keer opladen.
In de loop van 2021 zal er wellicht tegen Covid-19 gevaccineerd kunnen worden en deze vaccinaties zullen
dan zeker ook moeten geregistreerd worden, zowel voor opvolging van vaccinatiegraad, documenteren
van eventuele vervolgvaccinaties en natuurlijk ook om redenen van kwaliteitsbewaking en opvolging van
nevenwerkingen.
Hopelijk kan de pneumokokkenvaccinatie ook bijdragen om de bewoners zo gezond mogelijk en uit het
ziekenhuis te houden.
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